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Verksamhetsberättelse 2021 för Segelflygets Veteransällskap
Styrelse 2021
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ersättare/adjungerad
Ersättare/adjungerad
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant
Valberedning

Rolf Björkman
Werner Schubert
Bernt Hall
Anna-Kari Warming
Olle Eriksson
Peter Holm
Björn Svensson
Lennart Lagerfors
Bo Forsberg
Hans Rolandsson
Anders Sahlberg
Ingemar Brottare
Björn Magnusson sammankallande
Robert Danewid
Mikael Högstadius

Representanter för SVS i Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum är Rolf Björkman och Björn Svensson
med Bernt Hall som ersättare/suppleant.
Medlemmar
281 betalande medlemmar 2021 och 6 hedersmedlemmar. En ökning från föregående år. Några av
våra medlemmar har gått bort under året.
Flygverksamhet
Följande flygplan har använts under 2021 i SVS verksamhet. Trots mindre gott väder på flera av
flyghelgerna samt påverkan av Covid flög vi mer än 2020. K8:an gjorde en lyckad utelandning i Slöta.
Längsta flygningen gjordes av Stefan Enberg i K8:an med 2h 40 min. Priset för längsta flygning i
Schweizern gick till Bernt Hall med 2h13 min.
Timmar
Starter
Bergfalke II/55 SYY
30h
73
K8b SZT
26h
34
Olympia SHG
9h
14
Schweizer 2-22 SMM
8h
17
Grunau Baby II B-2 SML
7h
16
Vasama SZY
6h
8
PIK3b
6h
3 Ägs av Petter Lindberg.
Totalt
92h
165
Vi lånade också Ållebergs DG 1001 för några provstarter under Jubileet samt att vår holländske gäst
Henk flög 12 starter med sin Ka7 under flygveckan. Även Piotr Müller har flugit en del med sin
Bocian, Pirat och Foka men startade från Falköping och räknas i deras statistik.
 Vasaman hade ett mindre .haveri ism marktransport i april då ett gångjärn på vagnen gick av
och gjorde ett hål i botten och ett ytterligare haveri med mindre skador på skidan och två
mindre hål i botten ism start under flygveckan då ena vingen gick i det höga gräset med
groundloop som följd.
 5 vinschstarter utfördes under året varav den första med vår ”nya” Bergfalke SYY. Vi tackar
Petter Lindberg för att han håller vinschen igång.
 Vi tackar också Segelflyget för gott samarbete och stöd i samband med vår verksamhet på
Ålleberg inte minst för lån av bogserflygplan och ”Klevas” som tillhåll.
 Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseeum tillhandahåller lån av flygplan och lokaler i museet för
vilket vi är mycket tacksamma.
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Utåtriktad verksamhet
 Ållebergs 80-årsjubileum som centralt segelflygcentrum genomfördes 9-11 juli med den 10:e
som huvuddag. Arrangörer var SVS/Stiftelsen tillsammans med Segelflyget. Tyvärr var vädret
inte det bästa den dagen men alla aktiviteter kunde genomföras. Jubileumsmiddagen på
kvällen blev minnesvärd med många gamla kända ansikten, minnen och berättelser. På
söndagen kunde en hel del provstarter genomföras. Flygveckan följde med hyfsat väder och
många deltagare.
 SVS-Nytt har utkommit med 4 nr. Stort tack till redaktör Rolf Björkman.
 Vi har gått med i Kulturvägen som gör reklam för turistmål mellan Ulricehamn och Falköping.
Vi är också med i Falköpings Turistbroschyr, på Falköpings Kommuns hemsida samt deras
digitala vägskyltar ism flygveckan och jubileet.
 En grupp inom SVS står numera för en del av gräsklippningen på Ålleberg. Stort tack!
 Artiklar med SVS har funnits i t.ex Nostalgia, Falköpings Tidning, Nordic Gliding, Bungee Cord
(USA) och i VGC News. Sekr Bernt Hall fick tredje pris i amerikanska Bungee Cord för en
artikel om vår Schweizer 2-22.
 Hemsidan sköts av Björn Magnusson, Skara. Vår Facebooksida sköts av Bernt Hall och har
regelbundet ca 300 läsare och en hel del ”likes”.
 Regelbundna utskick sker på maillista till dom medlemmar vi har mail-adress till. Kommer att
minskas i omfång när hemsidan nu är igång igen.
Möten, träffar
 Årsmöte 2021 för verksamhetsåret 2020 hölls den 6 maj som ett digitalt TEAMS-möte
med 19 deltagare vilket var fler än normalt.
 Styrelsemöten har hållits 210123 (Teams), 210220 (Teams), 210428 (Teams), 210522
(fysiskt+digitalt, 210819 (fysiskt), 211112 (Teams).
 Teknikerträff 210911.
 Museiutskottet har haft flera träffar.
 Vi har varit representerade på Stiftelsens möten, Billingehuskonferensen (som var i Sigtuna)
samt EAA-träffen i Falköping. Vi har deltagit i flera webinariemöten med FSF, notabelt 65+. Vi
har också haft möten med Segelflygets ordförande Robert Danewid och Segelflygets
förbundschef Henrik Svensson, Falköpings Kommuns Kultur och Fritid samt SISU. Vi har varit
representerade i Falköpings Museiråd samt i Arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation
NAV.
20-21 mars
Fokus på årstillsyner och arbete i museet.
10-11 april
Fokus på årstillsyner och arbete i museet.
23-25 april
Flygning, säsongstart
6 maj
Årsmöte 18.00 digitalt via Teams.
21-23 maj
Flygning. Arbete i museet.
13 maj
Museet öppnar för säsongen. Endast helger. From 28 juni heldagar.
18-20 juni
Flygning
9-11 juli
Ålleberg 80 år. Jubileumsdagar tillsammans med Segelflyget.
9-18 juli
Flygvecka.
20-22 aug
Flygning inkl provstarter. Segelflygets dag!
22 aug
Museet stänger vardagar. Öppet helger tom 19 sept.
10-12 sep
Flygning
1-3 okt
Flygning. Vinteranpassning av museet, nedmontering.
23-24 okt
Fokus på årstillsyner och arbete i museet.
20-21 nov
Fokus på årstillsyner och arbete i museet.
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Materiel
 Underhållsverksamheten har varit omfattande under vårt teknikutskotts ledning. Stort tack
till alla som hjälpt till. Årstillsyner har utförts på Bergfalke SYY, Olympia SHG, Grunau Baby
SML, Schweizer 2-22 SMM, K8b SZT samt Vasama SZY. Kranichens kropp och Slingsby är
under grundöversyn, den första i Polen och Slingsbyn i egen regi. Vi har fått utnyttja
Segelflygets verkstad samt ”Klevas bar” vid underhållshelger samt övernattning i stugorna för
en låg kostnad för vilket vi är mycket tacksamma.
 Processer pågår för att räta upp ägandet visavi Transportstyrelsen av våra flygande flygplan.
Grundprincipen att flygplanen ägs av Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och driften sköts
och bekostas av SVS. Tyvärr har överbyråkratiseringen och mycket okunskap hos
Transportstyrelsen lett till betydande förseningar och onödigt merarbete för oss.
 Flera av våra vagnar har blivit genomgångna och besiktigade mycket tack vare Sune
Johanssons insats.
Museet
Museiutskottet under Björn Svenssons ledning håller på att göra museet mer levande och intressant.
Bl.a har en miljö med gräsmatta och fond skapts. Justeringar har gjorts bland de utställda flygplanen
och deras placering. PIK 5:an är nu upphängd i taket. Städning och uppfräschning av museet pågår
liksom uppdatering av inventarieförteckningen. En audiovisuell möjlighet att presentera varje
utställningsobjekt via QR-koder och mobiltelefon är på gång. En plan för museets utveckling både ort
och långsiktigt har presenterats.
Vev-vinschar har installerats på flera ställen i den statiska utställningsdelen för att underlätta
flyttningar och underhåll. Ytterligare en elektrisk hiss till södra porten är inköpt och montering
påbörjad.
Museet öppnade på heltid 2021 först 9 juli i samband med jubileet dels pga Coronan som också
gjorde att det var svårt att hitta guider pga alla restriktioner. Dock hölls det även öppet på några
helger innan dess. Sedan var det öppet till 23 augusti och därefter på helger september ut. Totalt
1468 betalande besökare vilket är bra mht omständigheterna. Ett stort tack till alla museiguider!

För styrelsen:

Rolf Björkman
Ordf

Werner Schubert
Vice ordf/ledamot

Anna-Kari Warming
Kassör

Bernt Hall
Sekr

Peter Holm
Ledamot

Olle Eriksson
Ledamot

